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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen
Tullivuorentien eteläpuolelle. Uusi alue sijoittuu Longinojan itä- ja länsipuolelle. Longinojan länsipuoli on kerrostalovaltainen ja itäpuoli pientalovaltainen. Longinojan varteen on muodostettu noin 70 metriä leveä
virkistysalue, jonka läpi kulkee useita kevyen liikenteen reittejä. Itäpuoliselle alueelle on syksyllä 2011 rakennettu uusi päiväkoti, jonka pihan
eteläpuolelle on kaavassa varattu pienehkö pallokenttä ja lähiliikuntapaikka. Alueen koko on 10,1 ha ja uutta asuinkerrosalaa alueelle on
osoitettu noin 25 800 k-m2. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 600–
700.
Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.
Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asemakaavan laatiminen käynnistyi Malmin lentokenttäalueen suunnitteluprojektin toimesta jo vuonna
2006, jolloin ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin alueen asukkaille sekä järjestettiin asiaa koskeva asukastilaisuus.
Suunnittelua koskien saatiin tällöin 14 mielipidettä. Alueen suunnittelu
kuitenkin keskeytyi ja se päätettiin käynnistää uudelleen vuoden 2010
alussa. Suunnittelualueeseen liitettiin mukaan myös Longinojan länsipuoleista aluetta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on vuosina 2010–2012 järjestetty liitteenä olevan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty
20.9.2010) mukaisesti. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
esitetty 5 mielipidettä.
Asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Malmin kirjastossa 7.5.−25.5.2012. Luonnoksesta on esitetty 7
mielipidettä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 27.11.2012.
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin
lausunnot. Muistutuksia esitettiin 4 kpl. Lausunnoissa esitettiin viheralueiden ja katujen suunnitteluratkaisujen, hulevesien hidastamiseen
liittyvien ja rakennusten energiatehokuutta koskevien kaavamääräyksi-
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en ja merkintöjen tarkentamista. Asemakaavan muutosehdotukseen
tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.
Asemakaavan muutoksen toteutus
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää korttelialueiden esirakentamista rakennettavuusselvityksen mukaisesti. Lisäksi alueelle tulee laatia katusuunnitelma. Esirakentaminen voidaan toteuttaa ja katusuunnitelman laadinta aloittaa asemakaavan vahvistumisen jälkeen.
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LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavan muutosta koskee seitsemän erityistavoitetta:
-

-

-

-

Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
On huolehdittava yhtenäisten viheraluekokonaisuuksien
säilymisestä.
On huolehdittava riittävien jalankulku- ja pyöräilyverkostojen varaamisesta sekä niiden jatkuvuudesta ja turvallisuuden ja laadun turvaamisesta.
Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden ottaminen huomioon siten ettei
näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön, palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta. Kaavaalue sijoittuu bussiliikenteen palvelualueelle ja on vain noin kilometrin
päässä Malmin aluekeskuksesta ja juna-asemalta. Kaavoituksen yhteydessä on laadittu liikennemeluselvitys. Rankkasateiden ja tulvariskien osalta on kaavoituksen yhteydessä laadittu Longinojaa koskeva tul-

3

vaselvitys ja kaavassa on hulevesien hallintaa koskeva määräys sekä
ohjeellisia aluevarauksia. Longinojan purolaakson viheralue säilyy yhtenäisenä virkistyskäytössä. Puron merkitys ekologisena käytävänä
säilyy. Jalankulku- ja pyöräilyreittien jatkuvuudesta ja turvallisuudesta
huolehditaan.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) Longinojan itäpuolinen alue on
kerrostalovaltaista asuinaluetta. Longinojan länsipuolinen alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että Longinojan itäpuolelle on suunniteltu pientalovaltaista
asumista ja Longinojan länsipuolelle nykyisiin kortteleihin liittyvää kerrostalovaltaista asumista. Longinojan varteen sen molemmin puolin on
jätetty yhteensä noin 70 metriä leveä virkistysalue.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaavat nro 5343 (vahvistettu 27.4.1964) ja
10850 (vahvistettu 14.3.2001). Kaavojen mukaan Longinojanpuisto on
merkitty puistoalueeksi (VP) ja Sepänmäenpuisto lähivirkistysalueeksi
(VL). Longinojan purouoma on merkitty suojavyöhykemerkinnällä (s).
Suunnittelualueen pohjoisosassa on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 38152/1 (YO). Tämän tontin eteläpuolelle on
merkitty palstaviljelyalue, jota ei ole toteutettu.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 23.10.2012.
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Maanomistus
Kaupunki omistaa suunnittelualueen maa-alueen.
Alueen yleiskuvaus, rakennettu ympäristö, maisema ja virkistyskäyttö
Kaavamuutosalue kuuluu Longinojan purolaakson laajaan viheralueeseen. Alueen kohdalla viheralue on nimetty asemakaavassa itäosaltaan Sepänmäenpuistoksi ja länsiosaltaan Longinojanpuistoksi. Lisäksi
kaavamuutosalueeseen kuuluu yleisten rakennusten tontti 38152/1.
Kaavamuutosalueen rajana pohjoisessa ja idässä on Tullivuorentie.
Alueen pohjoispuolella on ns. sunnuntaipalstojen erillispientalorakentamista ja Longinojan vartta seuraava, pohjoiseen jatkuva viheraluevyöhyke. Lännessä rajana on Vanhanradanraitin kevyen liikenteen väylä ja sen toisella puolella olevat nykyiset Kellaritien pientaloalueen
asuinkorttelit. Alueen koko on noin 10,1 ha.
Tontille 38152/1 on vuosien 2010–2011 aikana rakennettu lasten päiväkoti Poutapilvi. Päiväkotirakennus sijaitsee kallioisen mäenharjanteen päällä ja sen piha-alueet päiväkotirakennuksen etelä- ja luoteispuolella. Päiväkodin pysäköinti ja huoltopiha on rakennuksen länsipuolella.
Suunnittelualueella ei ole päiväkodin lisäksi muita rakennuksia tai rakennelmia sen pohjoisosassa sijaitsevaa pääosin maanlaista pumppaamoa lukuun ottamatta. Päiväkotia tontilla 38152/1 edeltäneen Hietakummun sivukoulun piha-alueet ovat sijainneet pääasiallisesti mäen
eteläpuolella, jossa edelleen on näkyvissä pihaan liittynyt sorakenttä.
Suunnittelualue kuuluu Longinojan valuma-alueeseen. Longinoja on
yksi Helsingin suurimmista puroista. Sen pääuoma on noin 7 kilometriä
pitkä ja valuma-alueen pinta-ala on 12 neliökilometriä. Tattarisuolta alkava Longinoja on alueen tärkein vesielementti ja sen varrelle keskittyy
suurin osa alueen virkistysalueista. Ala-Malmin alue on tasaista savikkoa. Alueella on vain muutamia kalliomäkiä ja vain yksi isompi mäki,
Sepänmäki.
Suunnittelualueella Longinojan tasainen purolaakso niittyineen ja peltoineen muodostaa selkeitä maisematiloja, jotka rajautuvat idässä Sepänmäen metsäiseen rinnealueeseen ja lännessä Vanhanradanraittiin.
Longinoja virtaa suunnittelualueen keskellä pohjois-eteläsuunnassa.
Ojan savimaalla, paikoin syvällä kulkeva uoma erottuu avoimessa maisemassa puronvarren rehevän kasvillisuuden, puiden ja pensaiden
avulla. Longinojalla, laakson niitty- ja peltoalueella sekä puron varren
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kasvillisuudella on suuri merkitys maisemakuvaan, virkistykseen ja
luonnon monimuotoisuuteen.
Suunnittelualueella kulkee useita ulkoilureittejä. Alueen läpi kulkevat
reitit, puroa seuraava Longinojanraitti ja metsän reunassa kulkeva Sepänmäenraitti, ovat osa seudullista pääulkoilureitistöä. Longinojanraitti
jatkuu pohjoisessa Tapanilaan, Tapulinkaupunkiin ja edelleen Suutarilaan Keravanjoen varrelle. Etelässä yhteys johtaa Pukinmäen ja Pihlajamäen välistä Vantaanjoen varren virkistysalueille.
Palvelut
Suunnittelualueen lähiympäristössä on hyvät julkiset palvelut. Päiväkoti
Poutapilvi toimii suunnittelualueella. Päiväkodin suunnittelussa vuosina
2009–2010 tehtiin kiinteää yhteistyötä tilakeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kesken. Päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen vietiin eteenpäin asemakaavan muutoksesta erillisenä prosessina, koska päiväkodin tarve oli suuri ja rakentamisaikataulu kaavamuutosprosessia nopeampi. Päiväkoti ja sen liikenneyhteydet
on suunniteltu siten, että ne eivät vaikeuta tontin ympärille suunniteltavaa asuntorakentamista. Vastaavasti päiväkodin sijoitus mäelle mahdollistaa sen toiminnan jatkamisen ja turvallisen käytön myös ympäröivän asuinalueen rakentuessa.
Longinojanpuiston yhteydessä alueen eteläpuolella sijaitsevat Hietakummun ala-asteen koulu sekä leikkipuisto Filpus. Ala-Malmin liikuntapuisto ja siihen liittyvä koirapuisto ovat välittömästi suunnittelualueen
lounaispuolella.
Suunnittelualueelta on vain noin kilometri Malmin aluekeskukseen ja
juna-asemalle, joiden yhteydessä sijaitsevat alueen kaupalliset palvelut
sekä uimahalli ja Malmitalo (mm. kirjasto). Tämä tarkoittaa ainoastaan
noin 10 minuutin kävelymatkaa tai muutaman minuutin polkupyöräilyä.
Lisäksi Malmille kulkee Tullivuorentietä kaksi bussilinjaa.
Luonnonympäristö ja suojelukohteet
Longinojan laaja niittyalue kokonaisuudessaan on linnustollisesti arvokasta aluetta (arvoluokka II). Alue on monipuolinen avomaakohde, johon liittyy rehevä, pensaikkoinen Longinojan ojanvarsi. Alueella on runsas avomaan ja pensaikkojen peruslintulajisto. Lisäksi alueelta on tavattu luhta- ja viitakerttunen, satakieli, kuovi, pensastasku, pikkulepinkäinen, kottarainen, tikli, hemppo, peltosirkku ja nokkavarpunen.

6

Longinoja on kalastollisesti arvokas taimenpuro. Ojan vesi on lähdeperäistä ja viileää ja siellä on taimenenpoikasille soveltuvaa ravintoa.
Longinojan ekologista tilaa on parannettu lukuisin kunnostustoimin.
Ympäröivien alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että puron
varrella säilyy varjostavaa kasvillisuutta eikä uoman varren rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa taimenkannalle. Uoman ravinne- ja hulevesikuormitusta sekä eroosion vaikutusta uomassa pyritään hillitsemään ojaan päätyvien hulevesien hidastamisen avulla.
Longinojan uomalla ja rannalla on merkitystä myös ekologisena käytävänä, puroeliöiden elinympäristönä sekä leviämis- ja liikkumisväylänä.
Longinojalla tavattuja nisäkkäitä ovat esimerkiksi siili, orava, metsäjänis
ja rusakko.
Historiallisista jäänteistä suunnittelualueella on nähtävissä päiväkodin
tontin eteläosassa ensimmäisen maailmansodan muinaismuistolailla
rauhoitetun linnoituslaitteen osa (betoninen konekivääriasema).
Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Kaavamuutosalueella on useita alueen rakentamiseen vaikuttavia maanalaisia putkia. Näitä ovat Malmin lentokentän suunnasta tulevat 800 mm jätevesi- ja hulevesiviemärit sekä alueella oleva pääosin maanalainen jätevesipumppaamo. Suunnittelualueen kohdalla putket kulkevat n. 4,5–5
metrin syvyydessä. Asemakaavan toteuttaminen ei edellytä näiden
putkien tai pumppaamon siirtoa, mutta siitä aiheutuu joitakin johtosiirtoja sekä teknisen huollon verkoston lisärakentamista.
Maaperä
Suunnittelualue on savipehmeikköä lukuun ottamatta tontin 38152/1
mäenharjannetta. Savikerrosten kokonaispaksuus vaihtelee Longinojan
länsipuolella 6–8 metrin välillä ja Longinojan itäpuolella 3–9 metrin välillä. Longinojan länsipuolella pohjavedenpinta on vaihdellut tasovälillä
+13,3 … +14,6 (maanpinta +14), ajoittain pohjavesi on ollut paineellista. Longinojan itäpuolella pohjavedenpinta on vaihdellut tasovälillä
+12,3 … +14,1 (maanpinta +14) ja myös itäpuolella pohjavesi on ollut
ajoittain paineellista. Suunnittelualuetta koskien on laadittu erillinen rakennettavuusselvitys (Tullivuorentien eteläpuoli - rakennettavuusselvitys kiinteistövirasto, geotekninen osasto Geo 11732 31.5.2011/rev.
8.9.2011).

7

Ympäristöhäiriöt
Malmin lentokentän LAeq 55 dB lentomelualue, joka on määritelty kaiken
lentotoiminnan kolmen vilkkaan kuukauden keskimääräisen liikenteen
mukaan, ulottuu koillisessa suunnittelualueen rajalle.
Tullivuorentien liikennemäärä on nykyisin noin 4 000 ajon/vrk. Raskaasta katuliikenteestä kohdistuu Tullivuorentien lähiympäristöön värähtelyä, joka maaperästä mitattuna ylittää paikoin suositellut värähtelyn tavoitearvot uusien alueiden suunnittelussa. Suunnittelualueelta
tehtyjä tärinämittauksia on tarkemmin kuvattu kaavan liiteraportissa
(Helsingin Tullivuorentie, Tieliikenteen tärinämittaukset, 2011, Raportti
103092-1.1, Akukon Oy).
Hajuhaittoja ympäristöön ajoittain aiheuttanut suunnittelualueen pohjoispuolella tontilla 38104/8 sijainnut Robert´s Coffeen kahvipaahtimo
on vuonna 2011 siirtänyt paahtimotoiminnan pois Malmin alueelta.
3
TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa Tullivuorentien
eteläpuolelle tiivis, mutta alueen ympäristön pientaloalueiden mittakaavaan sopiva uusi asuinalue. Tavoitteena alueella on monipuolinen
asuntovalikoima, jossa perheasuntojen osuus on suuri. Tätä tavoitetta
tukee alueelle syksyllä 2011 valmistunut lasten päiväkoti Poutapilvi.
Teemana alueen asuntorakentamisessa on ekologisuus sekä energiatehokkuus, jota myös päiväkodin suunnittelussa on jo toteutettu. Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen uusi asuinalue, jossa toteutetaan innovatiivisia, mutta kustannustehokkaita kortteli-, talotyyppija asuntoratkaisuja.
Tavoitteena on viheralueiden säilyminen yhtenäisinä kokonaisuuksina
sekä jalankulku- ja pyöräilyverkoston säilyminen ja kehittäminen. Longinoja otetaan huomioon tärkeänä ekologisena käytävänä ja luonnonläheisenä virkistysalueena. Tavoitteena on kulttuurimaiseman säilyttäminen avoimena ja linnuston kannalta tärkeän peltoviljely- ja niittymaiseman säilyminen.
Tavoitteena on minimoida rakentamisesta aiheutuvan hulevesien virtaamien kasvun vaikutuksia Longinojan hydrologiseen tasapainoon ja
hidastaa ja viivyttää jo olemassa olevia alueelle johdettuja hulevesivirtaamia. Tavoitteena on myös parantaa hulevesien laatua ennen Longinojaan johtamista.
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4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen
Tullivuorentien eteläpuolelle. Uusi alue sijoittuu Longinojan itä- ja länsipuolelle. Longinojan länsipuoli on kerrostalovaltainen ja itäpuoli pientalovaltainen. Longinojan varteen on jätetty noin 70 metriä leveä virkistysalue, jonka läpi kulkee useita kevyen liikenteen reittejä. Itäpuoliselle
alueelle on syksyllä 2011 rakennettu uusi päiväkoti, jonka tontin eteläosaan on kaavassa varattu pienehkö pallokenttä. Pysäköinti koko
suunnittelualueella toteutetaan maantasopysäköintinä.
Valittuja suunnitteluteemoja tukien on alueen suunnittelussa kiinnitetty
huomiota rakennusten suuntaamiseen sekä eri vuodenaikojen mukaan
eläviin asunto- ja asumisratkaisuihin. Rakennusten energiatehokkuuden osalta on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa paikallisen energiantuotannon (lähinnä aurinkolämpö ja -sähkö) alueen keskitettyä lämmitysjärjestelmää (kaukolämpö) täydentävänä ratkaisuna. Rakennusten suunnittelussa on varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
Suunnitelma pyrkii tukemaan alueen asukkaiden luontevan sosiaalisen
kanssakäymisen ja sopivan yhteisöllisyyden sekä asukkaiden arjen
toimivien puitteiden luomista. Suunnitelmassa on pyritty luomaan mittakaavaltaan miellyttäviä, viihtyisiä julkisia katu- ja puistotiloja sekä puolijulkinen asuinalueen sisäisten oleskelupihojen ja reittien verkosto kortteleiden välille. Muita tärkeitä lähtökohtia suunnittelussa ovat olleet
mm. hulevesien luonnonmukainen käsittely sekä pienilmastotekijöiden,
erityisesti alueen tuulisuuden, huomioon ottaminen.
Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on noin 10,1 ha. Uutta asuinkerrosalaa alueelle
on osoitettu noin 25 800 k-m2, josta pientalojen osuus on 13 400 k-m2
ja kerrostalojen osuus 12 400 k-m2. Korttelitehokkuus on Longinojan
itäpuolella noin e = 0,53 ja Longinojan länsipuolella noin e = 0,64. Uusia asuntoja tulee alueelle noin 270–290 ja uusia asukkaita noin 600–
700. Lisäksi päiväkotitontille on osoitettu kerrosalaa 1 600 k-m2.
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Asuinkorttelit (A, AK, AP, AR, AH)
Longinojan molemmin puolin on sijoitettu monimuotoista asuinrakentamista: kerrostaloja (AK), rivitaloja (AR), pientaloja (AP) sekä pienkerrostaloja (A) mahdollistavia ratkaisuja. Tällä on pyritty monipuoliseen
asuntojakaumaan sekä sopivaan tontti- ja rakennushankekokoon. Tavoitteena Longinojan molemmilla puolilla on toimivat korttelikokonaisuudet, jotka liittyvät välittömästi olemassa olevaan lähiympäristöön ja
viheralueisiin.
Kaikilla asuinkorttelialueilla on rakentamisessa pyrittävä energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee
suunnitella osana rakennusten ja piharakennelmien arkkitehtuuria. Erityisesti Longinojan itäpuolella itä-länsisuuntaisten rakennusten harjakattojen etelälappeet tarjoavat mahdollisuuksia aurinkokeräimien tai paneelien sijoittamiseen.
Korttelialueilla tulee välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja
suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita. Rakennusten kattovesiä ei tule
ensisijaisesti johtaa suoraan hulevesiviemäriin.
Longinojan länsipuoli
Longinojan länsipuolelle on suunniteltu laaja pihapiiri, jota ympäröivät
neljäkerroksiset kerrostalot; "kaupunkivillat". Kerrosalaa on kerrostaloissa yhteensä 8 400 k-m2 ja rivitalossa 1 190 k-m2. Rakennusoikeuden lisäksi yhteisiä sauna- ja kerhotiloja voidaan rakentaa kolmen kerrostalon kattokerrokseen (5. kerros). Vanhanradanraitin puolella pihapiiriä rajaa kaksikerroksinen kaareva rivitalo. Eri puolilta korttelia avautuu näkymiä ja on kulkuyhteyksiä viheralueille. Korttelin sisään jäävä
piha-alue on merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi pihaalueeksi (AH).
Kerrostalojen julkisivujen pääasiallisena materiaalina on paikalla muurattu slammattu tiili tai vaalea rappaus. Rakennusten on oltava keskenään erisävyisiä. Parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä tai ripustaa
ne rakennusrungosta siten, että niiden rakenteita ei uloteta maahan asti. Kaikissa porrashuoneissa tulee olla läpi talon yhteys maantasokerroksessa.
Rivitalo voi olla rappauksen lisäksi myös peittomaalatulla puulla verhoiltu ja siinä on harjakatto sekä avoräystäät. Pihan puolelle voidaan rakennusoikeuden lisäksi rakentaa lasikuisteja sekä kylmää varastotilaa
4 m2/asunto.
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Rakentamisen tehokkuutta määrittää osaltaan autopaikkojen toteuttaminen maantasossa, joka on koillisella savimaa-alueella kustannustaloudellisesti mielekkäin ratkaisu. Autopaikkojen tarve on suunnittelualueella mitoitettu kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymän laskentaohjeen mukaan. Autopaikat on sijoitettu Tullivuorentien
varteen sekä Vanhanradanraitin suuntaisesti. Paikoitusalueet tulee rajata istutuksin ja jakaa enintään 12 auton ryhmiin. Autopaikkojen saavutettavuuden kannalta eteläisimmät kerrostalot ovat hieman kauempana autopaikoista, mutta toisaalta suunnitteluratkaisu mahdollistaa pihapiirin eheyden ja riittävän kokoisen, autoliikenteeltä rauhoitetun, korttelin yhteispihatontin (AH).
Asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon jalankulkuyhteys Niinimäentieltä Tullivuorentielle, joka on osoitettu rasitteena uuden rivitalon läpi ja asuinkorttelin halki. Samoin uusi poikittainen kulkuyhteys
Longinojan yli sillalla uoman itäpuolelle ja päiväkodin suuntaan on merkitty kaavakarttaan. Vanhanradanraitin varren puustoa ja pieni kumpare
on pyritty säilyttämään. Tontteja ei alueella saa aidata ja asuntojen yksityispihat voidaan aidata vain pensasaidoilla.
Longinojan itäpuoli
Rakentaminen Longinojan itäpuolisella alueella on pääosin yhtiömuotoista pientalorakentamista. Uuden asuntokadun, Pilvenpyörteentien,
eteläpuolella varataan mahdollisuus toteuttaa pienkerrostalo-/kerrospientalotyyppisiä ratkaisuja, jotka monipuolistavat alueen asuntotarjontaa (A-korttelialueet). Tullivuorentietä lähinnä, Pilvenpyörteentien molemmissa päissä on nelikerroksisia kerrostaloja. Kerrostalorakentamisella on parannettu maankäytön tehokkuutta ja asuntovalikoimaa.
Pientalokorttelien rakennukset muodostavat keskelleen pieniä pihapiirejä. Rakennukset on sijoiteltu siten, että ne avautuisivat pihoineen
edullisiin ilmansuuntiin etelään ja länteen.
Viheralueisiin rajautuvilla tonteilla istutetaan puu- ja pensasryhmiä antamaan näkösuojaa ja pehmentämään rakennetun alueen rajaa avoimeen peltomaisemaan. Pihapiirit liittyvät Pilvenpyörteentiehen pihakatumaisilla väylillä, joilta avautuu näkymiä purolaakson avoimille niityille
ja pelloille sekä Sepänmäen metsärinteeseen. Raittien varressa on
pientalojen kattamattomia autopaikkoja. Pihapiirien halki kulkevaa hulevesiviemärivarausta on hyödynnetty asuntojen autopaikkojen sijoittelussa. Pihapiirien läpi kulkee useita kulkureittejä. Asunnot liittyvät kortteleiden sisäisiin kulkuraitteihin istutetuilla etupihoilla. Tontteja ei saa
aidata, mutta asuntojen yksityispihat saa aidata pensasaidalla.
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Laajoja yhteisiä piha-alueita ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi muodostaa asuntokohtaisten pihatilojen kustannuksella. Kullekin korttelille
erillispientaloja lukuun ottamatta on varattu yhteinen leikkipaikka. Sepänmäenpuistoon rajautuviin kortteleihin on merkitty painanteet hulevesien hidastamista varten.
Etelään avautuva kortteliratkaisu mahdollistaa asunnoille näkymiä
avoimille pelto- ja niittyalueille. Avoimesta maisemasta aiheutuva tuulisuus otetaan huomioon ja pihojen pienilmastoa parannetaan istuttamalla reunavyöhykkeelle kasvillisuutta, pensaita ja matalakasvuisia puita.
Pilvenpyörteentien sijaintia määrittelee säilytettävä jätevesiviemärilinja
sekä pumppaamorakennus. Suunnitteluprosessin aikana todettiin, että
näiden siirtäminen ei ole kustannustehokas ratkaisu. Asuntorakentaminen on pyritty viemärilinjan huoltovaraukset huomioon ottaen sijoittamaan tiiviisti ja kaupunkimaisesti Pilvenpyörteentien varteen. Katualueen leveys mahdollistaa puuistutusten toteuttamisen kadun etelälaidalla. Longinojan itäpuolelta on jatkossa suora kulkuyhteys uuden sillan
kautta Malmin aseman suuntaan.
Päiväkodin piha-alueen ja Pilvenpyörteentien väliin jäävä kapea rakennuspaikka on osoitettu kaupunkimaisille, kytkettäville erillispientaloille ja
paritaloille. Maavaraista piha-aluetta on vähän, joten ratkaisuissa on
mahdollista kehittää mm. toisen kerroksen ulko-oleskelutiloja, joilta
avautuu väljempiä näkymiä etelään ja länteen.
Asuinkerrostaloja ja rivitaloja koskevat samat kaupunkikuvalliset määräykset kuin Longinojan länsipuolella. A-korttelialueilla ensimmäisen
kerroksen asuntojen pääsisäänkäynnin tulee olla Pilvenpyörteentien
puolelta, jotta katuympäristö pysyy elävänä. Asuintalojen olemus katujen ja raittien puolella on eheä ja pelkistetty, asuntopihojen puolelle
voidaan sijoittaa lasikuisteja ja asuntojen ulkovarastotiloja. A- ja AKkorttelialueilla saa maantasokerrokseen rakentaa liike-, toimisto- tai
työtiloja. Jos liike-, toimisto- tai työtila liittyy asuntoon ja sen koko on
enintään 60 m2, ei sille tarvitse osoittaa autopaikkoja. Lisäksi on määrätty, että tontille 38232/1 Tullivuorentien puoleisen kerrostalon pohjakerrokseen tulee sijoittaa vähintään 25 k-m2 liiketilaa esim. kioskia varten.
Yleisten rakennusten korttelialue (Y)
Yleisten rakennusten korttelialueelle on rakennettu kaupunginhallituksen poikkeamispäätöksellä lasten päiväkoti Poutapilvi vuosien 2010–
2011 aikana. Päiväkodin suunnittelussa on otettu huomioon tuleva
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asuinrakentaminen päiväkodin ympärillä. Päiväkodissa on 5 lapsiryhmää ja sen toiminta on käynnistynyt syksyllä 2011. Kaavamuutoksessa
tontin rakennusoikeudeksi on merkitty 1 600 k-m2. Päiväkodin pysäköinti on tontin länsipuolella. Katuliittymäjärjestelyä tullaan muuttamaan
uuden katuyhteyden valmistuttua. Päiväkodin nykyinen katuliittymä
suoraan Tullivuorentieltä siirretään Pilvenpyörteentielle. Liittymäjärjestelyjen muutos ei vaikuta pysäköintipaikkojen määrään ja lisäksi huoltoja pysäköintiliikenne voi jatkua häiriintymättä nykyisen järjestelyn turvin
myös kadun ja uuden asuinalueen rakentamisvaiheessa.
Päiväkodin pihalta on asuinkortteleiden läpi kulkuyhteys Sepänmäenpuistoon, joka mahdollistaa päiväkodin lasten ulkoiluretket ympäröiville
ulkoilualueille. Päiväkotitontin etelälaitaan on merkitty pieni pelikenttä,
joka iltaisin palvelee myös alueen asukkaita.
Puisto (VP) ja lähivirkistysalue (VL)
Longinojanpuiston ja Sepänmäenpuiston ominaispiirteet, kulttuurimaisemalle tyypillinen avoin niitty- ja peltomaisema, puronvarren luonnonläheinen vehreys ja Sepänmäen metsäinen silhuetti, säilyvät. Rakennetuille alueille muodostetaan uusi reunavyöhyke pensailla ja puilla. Kaavamerkinnät viheralueiden osalta eivät muutu; puistomaisempi Longinojanpuisto on kaavassa merkitty puistoalueeksi (VP) ja avoin niittymäinen Sepänmäenpuisto lähivirkistysalueeksi (VL).
Longinojan varteen on merkitty alueen osa, joka on vesialueen suojavyöhykettä. Alueella olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa siten,
että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys säilyy (s). Tarkoitus on
säilyttää purouomaa varjostavaa puustoa ja kasvillisuutta. Rantaan
mahdollisesti rakennettavat pistopolut tulee toteuttaa vahingoittamatta
puron uomaa. Uusi korttelialueita yhdistävä kevyen liikenteen reitti ylittää Longinojan uoman sillalla, joka ei muuta purouoman olosuhteita.
Myös Vanhanradanraitin nykyinen rumpuylitys suositellaan tulevaisuudessa muutettavan sillaksi.
Autopaikkojen korttelialueet (LPA)
Longinojan länsipuolella on suuri yhtenäinen autopaikkojen korttelialue
38230/1, joka palvelee sekä kerros- että rivitalotontteja. Alueelle voidaan sijoittaa noin 104 autopaikkaa.
Longinojan itäpuolella on kaksi autopaikkojen korttelialuetta 38231/2 ja
38152/4, joille voidaan sijoittaa rivitalotontin 38231/3 tarvitsemat 19 autopaikkaa.
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET)
Pääosin maanalaiselle pumppaamolle on merkitty tontti kortteliin
38231. Pumppaamon ympärille on mahdollista rakentaa maanpäällinen
suojarakennus tai aitaus. Pumppaamo voidaan huoltaa kadun puolelta.
Sähkömuuntamoille on varattu rakennusalat korttelin 38230 länsipuolelta Tullivuorentien vierestä (uusi) ja tontilta 38232/1 (nykyinen).
Liikenne
Tullivuorentien nykyinen liikennemäärä on noin 4 000 ajoneuvoa/vrk.
Tullivuorentietä kulkee useampia bussilinjoja. Kaavamuutokseen liittyvässä liikennesuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota erityisesti kevyen
liikenteen pääreittien ja Tullivuorentien risteämisiin, koska Tullivuorentien suorilla katuosuuksilla ajoneuvoliikenteen nopeudet kasvavat herkästi. Risteyskohdat esitetään toteutettaviksi esim. liikennettä hidastavien saarekejärjestelyjen avulla.
Tullivuorentien itäpuolelle muodostuu uusi rengasmainen katuyhteys,
Pilvenpyörteentie. Katu on kaavaehdotuksessa merkitty hidaskaduksi
ja se suunnitellaan siten, että ajonopeudet pysyvät luontevasti alhaisina.
Kevyen liikenteen reittiverkostoa parannetaan keskeisesti sijoittuvalla
uudella poikittaisella kevyen liikenteen yhteydellä, joka ylittää Longinojan sillalla ja suuntautuu Longinojan länsipuolella nykyistä suoremmin
kohti Malmin asemaa. Reitti kulkee osin Pilvenpyörteentiellä ja osin viheralueilla. Se liittää Longinojan itäpuoleiset korttelit sujuvasti pääreittiverkostoon kohti Malmin palveluja sekä tarjoaa myös helpon kulkuväylän lännestä uuden päiväkodin suuntaan.
Alueella olevat seudullisesti tärkeät ulkoilureitit, Longinojanraitti ja Tullivuorenraitti, säilyvät. Longinojanraitin linjaus säilyy nykyisellään lukuun
ottamatta Tullivuorentien ylitystä. Vanhanradanraitti säilyy tärkeänä
pohjois-eteläsuuntaisena kevyen liikenteen yhteytenä. Lisäksi viheralueille rakennetaan täydentäviä puistoreittejä, jotka parantavat viher- ja
lähivirkistysalueiden sekä Longinojan varren saavutettavuutta. Sepänmäenpuiston puolella Tullivuorenraittia linjataan n. 70 metrin matkalla
Tullivuorentien länsipuolella hieman nykyistä etelämmäksi. Muilta osin
raitti säilyy nykyisellä paikallaan.
Tavoitteena on säilyttää viheralueilla kulkevat seudulliset ulkoilureitit ja
nykyisille asukkaille tärkeät paikalliset kulkuyhteydet kuten Longinojan
länsipuolen kulkureitti Niinimäentieltä Longinojanraitille.
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Palvelut
Julkisten palvelujen osalta suunnittelualueelle ei ole sijoittumassa muita
julkisia palveluja kuin lasten päiväkoti. Päiväkodin iltakäyttö sekä päiväkotitontin eteläosaan sijoittuva pelikenttäalue tarjoavat mahdollisuuksia
alueen asukkaiden erilaisen harrastustoiminnan tukemiseen. Asuinkerrostalojen pohjakerroksiin on mahdollista sijoittaa liiketiloja.
Luonnonympäristö
Uudet korttelialueet sijoittuvat pääosin Longinojanlaakson pelto- ja niittyalueille. Longinojanpuiston ja Sepänmäenpuiston viheralueiden pintaala pienenee yhteensä noin 5,3 hehtaarilla noin 44,7 hehtaariin.
Suojelukohteet
Sepänmäenpuiston linnustollisesti arvokas alue (arvoluokka II) pienenee korttelialueiden osalta. Longinojan puistoaluetta ja Sepänmäenviheraluetta hoidetaan jatkossakin alueen linnustolle tärkeinä avoimina
pelto- ja niittyalueina. Sepänmäen reuna-alue säilyy entisellään. Asuinalueille ja reuna-alueille uusia puita ja pensaita istutettaessa, otetaan
huomioon linnut ja niiden elinolojen parantaminen. Hulevesien avokäsittely lisää luonnon monimuotoisuutta. Asemakaavan muutosehdotuksessa Longinojan purouoman varteen on merkitty alue, joka on vesialueen suojavyöhykettä. Alueella olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja
uudistaa siten, että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys säilyy.
Päiväkodin pihassa olevan I maailmansodan aikaisen linnoituslaitteen
osa on merkitty kaavaan sm-merkinnällä: alueen osa, jolla sijaitsee linnoituslaitteen osa, joka on muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alue on liitettävissä olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon
verkoston lisärakentamisella. Korttelin 38230 ja tontin 38231/1 rakentaminen edellyttää alueella olemassa olevien vesihuoltoverkostojen siirtämistä. Vesihuoltoverkostolinjoille on merkitty asemakaavan muutosehdotuksessa johtokujat. Alueelle rakennetaan kaukolämpöverkosto
Tullivuorentiellä olemassa olevasta verkostosta.
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Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Alueesta on laadittu rakennettavuusselvitys (GEO 11732, 31.5.2011),
jonka mukaan pehmeikköalueiden rakentaminen edellyttää esirakentamista. Esirakentamistapana käytettäneen syvästabiloimista, joka on
teknis-taloudellinen esirakentamismenetelmä.
Pehmeikköalueilla rakennukset perustetaan tukipaaluin kantavan kerroksen varaan, tontti 38152/1 on rakennettu maan ja kallion varaan anturoilla. Maanalaista rakentamista ei sallita pehmeikköalueella, koska
pohjavesi on hyvin lähellä maanpintaa ja esiintyy paikoin paineellisena.
Asemakaavan muutoksessa on asuinkorttelialueilla kellarien rakentaminen kielletty.
Pehmeikköalueilla sijaitsevien tonttien pohjanvahvistustöistä aiheutuvia
kustannuksia on arvioitu rakennettavuusselvityksessä. Teräsbetonisten
lyöntipaalujen kustannusvaikutus paalupituuksien ollessa 5–25 metriä
on arviolta 80–120 euroa/k-m2 ja työ toteutettuna esim. tärinäalttiilla
alueella teräsputkipaaluin aiheuttama kustannusvaikutus on 100–180
euroa/k-m2.
Päiväkodin tontin 38152/1 rakennustyön yhteydessä on alueella olevat
vanhat pohjatuhkaa sisältävät täytöt poistettu. Muuten alueella ei ole ollut sellaista toimintaa, josta olisi aiheutunut maaperän pilaantumista.
Longinojan vedenkorkeuden vaihtelu
Longinojan vedenkorkeuden vaihtelujen selvittämiseksi on teetetty mallinnus, jonka laatijana toimi Ramboll (Longinojan virtaamamallinnus,
20.6.2012). Työssä selvitettiin Longinojan uoman kapasiteetti ja määritettiin rankkasateiden (toistuvuus 1/50 a) aiheuttama vedenpinnan nousu uomassa.
Saadut mallinnustulokset osoittavat, että vedenpinta nousee enimmillään n. 1 m uomaa reunustavan nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Kyseisen virtaamatilanteen aiheuttaa kerran 50 vuodessa toistuva 3 tuntia
kestävä sade. Virtaama on tällöin hetkellisesti Qmax = 6,5 m3/s. Mallin
ominaisuuksista johtuen vesi ei mallissa levittäydy uomaa ympäröiville
alueille. Ominaisuus näkyy tuloksissa ylimääräisenä varmuutena ja vedenpinnan nouseminen on todellisuudessa vähäisempää.
Tulvatarkastelua on täydennetty mallintamalla Longinojan tulviminen
myös kerran 100 vuodessa toistuvalla 6 tunnin rankkasateella. Tulokset
osoittivat eron kerran 50 vuodessa toistuvaan rankkasateeseen olevan
vain joitakin senttimetrejä, ollen +13,61. Ero on marginaalinen aiem-
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paan nähden eikä aiheuta kaavaan muutostarpeita. Aiemman tulvatarkastelun tulokset ovat siten yhä ajantasaisia. Laaditussa tulvatarkastelussa on varmuusvarana käytetty arvoa 0,4 m, jonka voidaan katsoa
huomioivan riittävästi muita kuin laskennallisesta rankkasateesta johtuvia tulvimista aiheuttavia tekijöitä.
Hulevesien hallintasuunnitelma
Suunnittelualueella pyritään soveltamaan olosuhteiden sallimaa parasta mahdollista Helsingin hulevesistrategian mukaista hulevesien hallintatapaa.
Suunnittelualue on hulevesien hallinnan kannalta erityisen haasteellinen. Maaperä on lähes kauttaaltaan hyvin pehmeää savea, mikä rajoittaa merkittävästi syntypaikalla tapahtuvaa hulevesien käsittelyä ja hyödyntämistä.
Lisäksi hulevesien hallintamenetelmän valintaan vaikuttaa alueella virtaava Longinoja, joka on yksi Helsingin merkittävimmistä kaupunkipuroista.
Haastavista lähtökohdista johtuen katsottiin aiheelliseksi teettää kaavoitustyön tueksi hulevesien hallintasuunnitelma (Hulevesien hallinta,
Ramboll 11/2012). Yllä olevien peruslähtökohtien lisäksi suunnittelun
lähtökohtana oli käytettävissä oleva tila, johon pyrittiin sovittamaan
mahdollisimman hyvin ympäristöönsä sopiva rakenne.
Hulevesien hallintamenetelmät on suunnitelmassa määritetty hyvän
hallinnan periaatteen ja hulevesien laadullisesta kuormituksesta aiheutuvien haittojen minimoinnin kannalta.
Ympäristöhäiriöt
Liikenteen aiheuttamaa meluhäiriötä on arvioitu nykyisen liikennemäärän perustella. Nykyinen liikennemäärä Tullivuorentiellä on noin 4 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärän ei arvioida kasvavan niin,
että sillä olisi merkittävää vaikutusta suunnittelualueen melutilanteeseen.
Melumallinnuksen tulosten mukaan Tullivuorentietä lähimpänä olevien
asuinrakennusten meluisimmille julkisivuille kohdistuu suurimmillaan
noin 58…62 dB keskiäänitaso päivällä. Melutason ohjearvot asuinhuoneissa sisällä arvioidaan saavutettavan tavanomaisin seinärakentein.
Mallinnuksen tulosten perusteella katuliikenteen melu ei ylitä ohjearvoja
asuinrakennusten piha-alueilla.

17

Malmin lentokentän läheisyys on otettu huomioon päiväkodin ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksessa, koska päiväkotitoimintaan liittyen on nähtävissä erityinen tarve päiväaikaisen melutason rajoittamiseksi.
Suunniteltuihin rakennuksiin kohdistuvaa liikennetärinää arvioitiin alueen maaperästä tehtyjen mittausten avulla. Mittaustulokset osoittivat,
että liikennetärinä voi aiheuttaa uusien rakennusten 0,3 mm/s tavoitearvon ylittävää tärinähaittaa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Ilman
torjuntatoimia mahdollisen tärinähaitan arvioitiin ulottuvan noin 60 metrin etäisyydelle Tullivuorentiestä.
40–60 metrin etäisyydellä Tullivuorentiestä esiintyy maaperän pystysuuntainen resonanssi, joka tulee huomioida rakennusten lattiarakenteiden ja välipohjien resonanssitarkasteluissa. Alle 40 metrin etäisyydellä maaperässä esiintyy sekä pysty- että vaakasuuntaista tärinää.
Tärinä on huomioitava rakennuksen resonanssitarkastelun lisäksi myös
rakennusten perustamistavassa. Jäykistävinä tekijöinä voi toimia maaperän stabilointi ja paaluperustukset. Rakennusten paaluperustusten
toteutuksessa on huomioitava rakenteen riittävä jäykkyys myös sivusuunnassa. Tärinäalueelle sijoittuvien rakennusten suunnittelussa tulee
varmistua, etteivät rakennusten pysty- ja vaakasuuntaiset resonanssitaajuudet sijoitu samalle taajuuskaistalle (8–12 Hz stabiloimattomassa
maaperässä), jolla alueen maaperän resonanssit esiintyvät.
Kaavassa on annettu tärinän torjuntatarpeen takia seuraava määräys:
Vyöhykkeellä, joka ulottuu 60 metrin päähän Tullivuorentien ajoradan
reunasta, tulee esirakentamisessa, rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon liikennetärinä ja sen torjuntatarve.
Tärinähaitan torjuminen on suositeltavaa tehdä mahdollisimman kattavasti jo esirakentamisen yhteydessä, jolloin rakennuksien rakenteisiin
kohdistuvilta vaatimuksilta on mahdollista välttyä monilta osin kokonaan. Suositeltava keino olisi rakentaa kadun suuntainen tärinää vaimentava rakenne (esim. lamellistabiloitu sellirakenne), jonka taakse
jäävällä katvealueella tärinä voi olla jo merkittävästi pienempää. Jotta
stabiloinnilla saavutetaan haluttu vaikutus myös tien lähelle rakennettaessa, stabilointivyöhyke on syytä ulottaa tietä lähimmäs sijoittuvien
rakennusten seinälinjan ohi vielä joitain metrejä. Käytännössä stabilointivyöhyke joudutaan monin osin rakentamaan suojattavan tontin ulkopuolelle katualueen lähelle. Esimerkiksi korttelin 38152 asuinpientalojen suojaamiseksi stabilointivyöhykettä tulisi ulottaa päiväkotitontille.
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Esirakentamisen ja sen yhteydessä tehtävien tärinäntorjuntatoimien
vaikuttavuuden toteamiseksi on tärkeää tehdä maaperästä uudet tärinämittaukset ennen tärinävyöhykkeelle sijoittuvien talojen rakennesuunnittelua ja rakentamista, jotta voidaan arvioida, onko edelleen tarvetta ottaa tärinäriski huomioon jatkosuunnittelussa vai voidaanko talot
rakentaa ilman tärinäriskin aiheuttamia rajoitteita.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 7.3.2012 esittää alueelle tulevan uuden kadun nimeksi Pilvenpyörteentie (Virvelvindsvägen). Nimistötoimikunnan esittämän nimen perustelu on ympäröivän alueen meteorologiset kadun nimet. Nimistötoimikunta on 5.4.2006 kokouksessaan esittänyt, että Longinojanpuiston ja Longinojanraitin ruotsinkieliset
nimet muutetaan seuraavasti: Longinojanpuisto - Stickelbackaparken
(nyk. Longinojaparken) ja Longinojanraitti - Stickelbackastråket (nyk.
Longinojastråket). Ruotsinkieliset nimet on muutettu kaava-alueen
osalta.
5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Longinojan itäpuoliset uudet asuinkorttelit täydentävät ns. sunnuntaipalstojen pientaloalueen rakennettua ympäristöä sekä tuovat elävyyttä
ja vaihtelevuutta alueen asuntokantaan. Uusia asuntotyyppejä alueelle
tulee useita erillispientaloista kerrostaloihin. Tullivuorentien varren kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi. Longinojan länsipuolinen alue
jatkaa Teerisuontien eteläpuolen kerrostalovaltaista rakentamista ja on
osaltaan jatkoa Ormuspellon uudelle asuinalueelle.
Koko alueen täydennysrakentaminen vahvistaa Malmin alueen väestöpohjaa ja edellytykset nykyisten palvelujen ylläpitämiseksi paranevat.
Longinojanpuiston ympäristössä on erittäin hyvät palvelut lapsiperheille, joiden kysyntään vastaavia rakennus- ja asuntotyyppejä kaavamuutos sisältää.
Viher- ja virkistysalueet vähenevät määrällisesti jonkin verran, mutta
tärkeät viheryhteydet sekä puistokokonaisuudet säilyvät. Virkistysalueiden palvelutaso paranee päiväkodin pihan ja pallokentän sekä uusien
ulkoiluyhteyksien rakentamisen myötä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Uudisrakentaminen lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä Teerisuontiellä ja Tullivuorentiellä. Asuinkerrosneliömäärän lisäykseen ja päiväkodin saattoliikenteeseen perustuen liikennemäärän kasvu on arviolta
noin 700–1000 ajon./vrk. Muutos ei ole merkittävä nykyisellään noin
4 000 ajon./vrk liikennemäärän käsittävällä kokoojakadulla. Suunnitellut
keskisaarekkeet hidastavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta alueen keskeisellä kokoojakadulla. Uusi asuntokatu suunnitellaan
hidaskaduksi, jossa katujärjestelyin ja nopeusrajoituksin pyritään liikenneturvalliseen katuympäristöön.
Asemakaavan toteuttaminen lisää olemassa olevan teknisen huollon
verkoston käyttöä. Toteuttaminen aiheuttaa lisäksi johtosiirtoja Longinojan länsipuolella sekä tontilla 38231/1.
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää täysimääräistä tai osittaista hulevesistrategian mukaisen hulevesien hallintasuunnitelman noudattamista ja hulevesiviemäriverkoston rakentamista.
Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön
Uudet korttelialueet sijoittuvat pääosin nykyisille pelto- ja niittyalueille,
joiden pinta-ala pienenee noin 5,3 ha. Longinojanlaakson viheralueiden
pinta-ala on kuitenkin edelleen noin 44,7 ha.
Peltoalueiden väheneminen (12 %) nykyisestä pienentää myös linnustollisesti arvokasta (arvoluokka II) avomaa-aluetta. Linnustollisesti arvokkaan kohteen, Longinojan (Ala-Malmin) niityn kohdekuvauksessa
avaintekijäksi on merkitty se, että alue on monipuolista avomaata, jossa on pensaikkoja, viljelyksiä, niittyä, rehevää pensaikkoa ojanvarsineen. Tämä tuo alueelle erittäin runsaan avomaan ja pensaikkojen peruslajiston. Avomaa-aluetta säilyy Longinojan laaksossa merkittävästi.
Lisäksi uusien korttelialueiden pensaiden ja puiden muodostamat reunavyöhykkeet sekä pihakasvillisuus ovat pensaikkojen peruslajistolle
tärkeää elinympäristöä.
Rehevä Longinojan ojanvarsi säilyy kokonaisuudessaan nykyisen kaltaisena ja puroalueen ekosysteemiä ei vahingoiteta. Sen merkitys ekologisena käytävänä säilyy. Uoman ravinne- ja hulevesikuormitusta sekä
eroosion vaikutusta uomassa pyritään hillitsemään hidastamalla hulevesien virtaamista Longinojaan uudelta asuinalueelta. Virkistysväylien
eli nykyisen peltoalueen kapenemisella ei ole merkitystä sen toimintaan
ekologisena yhteytenä. Uusi vaihteleva reunavyöhyke, mikä rajaa kort-
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telialueita sekä virkistysaluetta, lisää kasvillisuuden sekä ympäristön
monipuolisuutta.
Uudet korttelialueet Longinojan itä- ja länsipuolella rajataan avoimesta
peltomaisemasta puiden ja pensaiden kasvillisuusvyöhykkeellä, mikä
sitoo uudet korttelialueet luontevasti osaksi Longinojan laaksomaisemaa. Näkymä pelloilta muodostuu kortteleita rajaavan kasvillisuuden
sekä sen takaa näkyvien rakennusten päätyjen vuorottelusta. Maisema
muuttuu paikallisesti avoimen laakson tilasta suljetummaksi, polveilevien reunavyöhykkeiden rajaamaksi peltoalueeksi. Laakson avoimeen
kaukomaisemaan uudet korttelit eivät vaikuta merkitsevästi. Longinojan
ja Tullivuorenraitin suuntaisia pitkiä näkymiä ulkoilureiteiltä ja Tullivuorentieltä on pyritty säilyttämään.
Alueella säilyvät erittäin hyvät virkistysmahdollisuudet. Kaavan yhteydessä syntyy myös uusia ulkoilureittejä Longinojan itäpuolelle sekä uusi itä-länsisuuntainen jalankulku- ja pyöräily- yhteys uuden kävelysillan
kautta Longinojanpuistosta Malmin lentokentän ulkoilureittien suuntaan.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroja seuraavasti:
Esirakentaminen
Vesihuollon johtosiirrot
Katurakentaminen
Vesihuolto
Kaukolämpö
Sähköverkko
Puisto siltoineen

4 200 000 euroa
600 000 euroa
1 500 000 euroa
120 000 euroa
350 000 euroa
200 000 euroa
300 000 euroa

Yhteensä

7 270 000 euroa

Kustannuksiin on sisällytetty hulevesiviemärien rakentaminen katualueille. Mikäli hulevesien hallintajärjestelmä toteutetaan koko alueen osalta erillisin kortteli- ja puistoalueille rakennettavin huleveden hallintarakentein aiheutuu tästä lisäkustannuksia noin 700 000 euroa.
Alueen esirakentamiskustannusten vaikutukset ovat n.165 euroa/k-m2.
Tontinvuokrauksen tuloiksi kaupungille on arvioitu noin 500–550 euroa/k-m2.
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6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS
Rakentamisaikataulu
Alueen toteuttaminen edellyttää alueellista esirakentamista. Lisäksi
alueen katusuunnitelmat tulee laatia ennen rakentamisen ryhtymistä.
Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Korttelialueille tullaan laatimaan vuoden 2013 aikana lähiympäristön
suunnitteluohje.
Toteutuksen seuranta
Alueen toteutuksessa tehdään yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston,
talous- ja suunnittelukeskuksen, kiinteistöviraston, rakennusviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa.
7
SUUNNITTELUN VAIHEET
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty16.2.2006). Suunnittelualue käsitti tässä
vaiheessa vain Longinojan itäpuolisen alueen. Päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille16.2.2010.
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2010−2011 kaavoituskatsauksissa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2010.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Malmitalon kirjastossa
7.5.−25.5.2012. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 10.5.2012.
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Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin Energian, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston, geoteknisen osaston ja
tilakeskuksen, sosiaaliviraston sekä Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja
ympäristökeskuksen kanssa.
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. viheralueiden ja katujen
suunnitteluratkaisujen tarkennuksiin, suojelukohteiden huomioon ottamiseen ja teknisen huollon verkostojen siirto- ja rakentamistoimenpiteisiin. Kannanotot on otettu huomioon ja suunnitelmia on tarkennettu
näiltä osin.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 26 mielipidettä, joista 14 koski vuoden 2006 osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa, 5 vuonna 2010 tarkennettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 7 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Esitetyt mielipiteet kohdistuivat mm. seuraaviin asioihin:
- kerrostalorakentamisen sijoittaminen nykyisen pientaloalueen eteläpuolelle
- ajonopeudet ja liikenneturvallisuus Tullivuorentiellä
- Malmin lentokentän ja ajoneuvoliikenteen meluhaitat
- esirakentamisen tai mahdollisten pohjaveden pinnan muutosten
vaikutus ympäröivän alueen olosuhteisiin
- Longinojanpuiston virkistyskäytön heikentyminen virkistysalueen
pinta-alan pienentyessä
- alueen viheryhteyksien säilyminen, Sepänmäen metsäisen rinteen
säilyminen.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavoituksen
yhteydessä on laadittu useita selvityksiä, joissa on selvitetty liikenteen
ja alueen esirakentamisen vaihtoehtoja alueella. Suunnitelmissa on
otettu huomioon liikenteen melu- ja tärinähaitat sekä esirakentamisen
vaikutukset ympäröivään alueeseen. Suunnitelmat on laadittu siten, että ajonopeuksia voidaan Tullivuorentiellä hidastaa ja uudisrakentaminen toteuttaa terveellisesti ja turvallisesti huonontamatta naapureiden
olosuhteita. Tärkeät viheryhteydet ja virkistysreitit säilyvät ja niitä pyritään edelleen monipuolistamaan. Nykyisen pientaloalueen eteläpuolelle sijoittuva asuinalue on suunniteltu pääosin pientalovaltaiseksi.
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Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.12.2012–
28.1.2013.
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, yleisten
töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, ympäristökeskuksen sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. Lisäksi saapui yksi kirje.
Viranomaisten lausunnot kohdistuivat mm. viheralueiden ja katujen
suunnitteluratkaisujen tarkennuksiin, suojelukohteiden ja ympäristön
esteettömyyden huomioon ottamiseen, hulevesien hidastamiseen liittyviin järjestelyihin, rakennusten energiatehokuutta koskevaan kaavamääräykseen sekä hulevesien viivyttämistä koskeviin merkintöihin ja
määräyksiin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.5.2013, että asemakaavan
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten johdosta
seuraavasti:
- Ulkoiluteitä koskeva kaavamerkintä on muutettu muotoon: Ulkoilutie, jonka sijainti on likimääräinen.
- Longinojan vesialueen suoja-alueen määräys on muutettu muotoon: Alueen osa, joka on vesialueen suojavyöhykettä. Alueella
olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa siten, että sen maisemallinen ja ekologinen merkitys säilyy.
- Tontilla 38152/2 oleva sm-merkintä on tarkennettu muotoon:
Alueen osa, jolla sijaitsee linnoituslaitteen osa, joka on muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
- Rakennuksien energiatehokkuutta koskeva määräys on muutettu muotoon: On rakentamisessa pyrittävä energiatehokkaisiin
ratkaisuihin ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
- Kattovesien johtamista koskeva määräys on muutettu muotoon:
Rakennusten kattovesiä ei tule ensisijaisesti johtaa suoraan hulevesiviemäriin.
- Liikenteen tärinän huomioon ottamista koskeva määräys on tarkennettu seuraavasti: Vyöhykkeellä, joka ulottuu 60 metrin päähän Tullivuorentien ajoradan reunasta, tulee esirakentamisessa,
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rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomioon
liikennetärinä ja sen torjuntatarve.
- Kaavaselostusta on täydennetty muuttuneiden määräysten ja
merkintöjen osalta sekä täydennetty ja tarkistettu kohdista: "Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön" sekä "Ympäristöhäiriöt".
Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.
8
KÄSITTELYVAIHEET
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 20.11.2012. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja
päätti 27.11.2012 puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.5.2013 muuttaa asemakaavan
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten johdosta.

Helsingissä 14.5.2013

Olavi Veltheim

20.9.2010
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MALMI, TULLIVUORENTIEN ETELÄPUOLEINEN ALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemaan 16.2.2006 päivätyn suunnitelman

Suunnittelualue

Mitä alueelle suunnitellaan

Suunnittelualue kuuluu Longinojan purolaakson laajaan viheralueeseen. Suunnittelualueen kohdalla viheralue on nimetty asemakaavassa itäosaltaan Sepänmäenpuistoksi ja länsiosaltaan Longinojanpuistoksi.
Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu yleisten
rakennusten tontti 38152/1. Suunnittelualue
rajoittuu pohjoisessa Tullivuorentiehen, lännessä Vanhanradanraittiin ja se ulottuu
idässä Tuiskutien kohdalle. Suunnittelualueen koko on noin 8 ha.

Alueelle on suunnitteilla kerros- ja pientalorakentamista. Entisen koulun tontille rakennetaan päiväkoti asemakaavan laatimisen
aikana. Päiväkoti toimii siten lähtökohtana
tontin ympärille sijoittuvan asuinalueen
suunnittelulle. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös Longinojan ja sen lähiympäristön
virkistyskäytön kehittämistä.

Nykytilanne

Aloite
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Itse suunnittelualue on pääosin Longinojanlaakson avointa maisematilaa, joka on niittyä tai peltoviljelykäytössä. Alueella kulkee
useita kevyen liikenteen reittejä.

Maanomistus

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia tai
rakennelmia sen pohjoisosassa sijaitsevaa
pääosin maanlaista pumppaamoa lukuun
ottamatta. Tontilla 38152/1 on kallioinen
mäenharjanne, jonka reunoilla kasvaa täysikasvuista puustoa. Mäen päällä on aiemmin
sijannut opetusviraston väliaikaisia koulurakennuksia, jotka on purettu joitakin vuosia
sitten. Koulun piha-alueet ovat sijainneet
pääasiallisesti mäen eteläpuolella, jossa
edelleen on näkyvissä pihaan liittynyt sorakenttä.

Kaavatilanne

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen maa-alueet.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta
1964 ja 2001. Asemakaavoissa Longinojanpuisto on merkitty puistoalueeksi (VP) ja
Sepänmäenpuisto lähivirkistysalueeksi (VL).
Longinojan purouoma on merkitty suojavyöhykemerkinnällä. Suunnittelualueen pohjoisosassa on opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue 38152/1 (YO).

20.9.2010

Tehdyt selvitykset
Longinojanlaakson puistoalueet on kuvattu
Ala-Malmin aluesuunnitelmassa (HKR
2009:6)
Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaessa)
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia maisemaan, liikenteeseen, virkistykseen, yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen kaavan valmistelun yhteydessä.
Kaavan valmisteluun osallistuminen
Aloitusvaihe
Asemakaavan laatiminen käynnistyi vuonna
2006, jolloin alueen asukkaille lähetettiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty
16.2.2006) sekä järjestettiin asukastilaisuus.
Nyt suunnittelualueeseen on liitetty mukaan
myös Longinojan länsipuoleisia alueita.
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee
esittää viimeistään 27.10.2010.
Keskustelutilaisuus on 4.10.2010 klo 18–20
Hietakummun ala-asteella (os. Hietakummuntie 1). Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ilmakuva-aineistoa alueelta on esillä
29.9.–27.10.:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
 Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt).
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Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan kevään 2011
aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston
Internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kaavaluonnoksen valmistuttua järjestetään keskustelutilaisuus. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle talven 2011–2012
aikana .
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuonna 2012.
Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
 Malmi-Seura
 Malmin Seudun Omakotiyhdistys
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiinteistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus,
opetusvirasto, rakennusviraston katu- ja
puisto-osasto, rakennusvalvontavirasto,
sosiaalivirasto, talous- ja suunnittelukeskus, ympäristökeskus, kaupunginmuseo,
Helsingin Energia.
 Helsingin seudun ympäristöpalvelu/Vesi,
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

20.9.2010

Hankenro 0643_1
Kslk 2006-175
Oas 625-01/10

3 (3)

Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden
kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)
 Helsingin Uutiset lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Kaavaa valmistelee
arkkitehti Tuomas Eskola
puhelin 310 37285
sähköposti tuomas.eskola(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen
puhelin 310 37088
sähköposti markus.ahtiainen(a)hel.fi
maisema-arkkitehti Mervi Nicklen
puhelin 310 37221
sähköposti mervi.nicklen(a)hel.fi
vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila
puhelin 310 37435
sähköposti maija.mattila(a)hel.fi

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

091
Täyttämispvm
29.10.2012
Helsinki
38. kaupunginosa Tullivuorentien eteläpuoli nro 12170
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
16.02.2006
Kunnan kaavatunnus
09112170
10,1479

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

10,1479

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
10,1479
100,0
4,3621
43,0
0,7699

7,6

2,9909

29,5

-5,2935

2,0161
0,0089

19,9
0,1

1,1008
0,0089

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
27400
0,27
0,0000
20289
25800
0,59
4,3621
25800
1600

Kerrosala
[k-m²]

0,21

-0,1783

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

-5511

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
A
AK
AP
AR
AH
P yhteensä
Y yhteensä
Y
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Hidaskadut
Kev.liik.kadut
LPA
E yhteensä
ET
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
10,1479
100,0
4,3621
43,0
0,6677
15,3
1,1129
25,5
1,7547
40,2
0,4701
10,8
0,3567
8,2

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
27400
0,27
0,0000
20289
25800
0,59
4,3621
25800
3100
0,46
0,6677
3100
12400
1,11
1,1129
12400
7570
0,43
1,7547
7570
2730
0,58
0,4701
2730
0,3567

0,7699
0,7699

7,6
100,0

1600
1600

0,21
0,21

-0,1783
-0,1783

2,9909
2,3147
0,6762

29,5
77,4
22,6

-5,2935
-1,4991
-3,7944

2,0161
1,1708
0,3676
0,0267
0,4510
0,0089
0,0089

19,9
58,1
18,2
1,3
22,4
0,1
100,0

1,1008
0,2555
0,3676
0,0267
0,4510
0,0089
0,0089

-5511
-5511

0

200
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Kaava-alueen nro 12170 rajaus

400

600m

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto/lntinen toimisto

Ote maakuntakaavasta
Tullivuorentien eteläpuoli
Liite kaavaan nro 12170

Kaavamerkinnät
Tullivuorentien eteläpuoli
Liite kaavaan nro 12170

Ote yleiskaavasta 2002
Tullivuorentien eteläpuoli
Liite kaavaan nro 12170

Ote ajantasa-asemakaavasta
Tullivuorentien eteläosa
Liite kaavaan nro 12170

Tarkistettu, KSV 11/2012

Tullivuorentien eteläpuoleinen alue – liittyminen ympäristöön, maisema

Tarkistettu, KSV 11/2012

Tullivuorentien eteläpuoleinen alue – liittyminen ympäristöön, virkistysreitit

Tullivuorentien eteläpuoleisten korttelien viitesuunnitelma, näkymä kaakosta

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Finland Oy ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (tarkistettu 5/2012)

Tullivuorentien eteläpuoleisten korttelien viitesuunnitelma, ilmakuvasovitus lounaasta
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Finland Oy ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (tarkistettu 5/2012)

